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Voorwoord van de voorzitter 

 
 

 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
Beste KBO leden, 
 
Wij zitten midden in de winter. Genieten van sneeuw buiten? Nee, 
dat zit er op dit moment in februari ook nog niet in. Het is een 
zachte winter, maar wat moet er gebeuren willen we wel winter 
krijgen? In ieder geval zal de wind volgens meteorologische 
aanwijzingen voor langere tijd uit de NO-hoek moeten komen doch 
hier is voorlopig geen sprake van. Wij zullen het moeten afwachten! 
 
De kosten voor ondersteuning vanuit de wet WMO kost in 2020 
voor iedereen € 19,00 per vier weken. Inkomen en vermogen doen 
er voor deze regeling niet meer toe. Deze eigen bijdrage geldt 
onder meer voor huishoudelijke hulp, dagbesteding en 
woningaanpassing. De gemeente (afdeling CMD) is belast met de 
uitvoering van deze wet. 
 
De belasting invulhulpen zullen u ook weer in maart/april bezoeken 
voor de invulling van de aangiften IB voor 2019. Deze maand 
worden de invulhulpen bijgeschoold op wijzigingen in de 
belastingvoorschriften. In de loop van deze maand zullen de leden 
die vorig jaar gebruik maakten van deze hulp een brief ontvangen 
over de te volgen procedure. Nieuwe aanmeldingen hiervoor zijn 
natuurlijk welkom bij het secretariaat. 
 
Het bestuur buigt zich deze maand over de stukken van de 
Algemene Ledenvergadering, welke op 2 april a.s. op de agenda 
staat. De belangrijkste stukken zullen in de Nieuwsbrief van de 
maand maart worden gepubliceerd. Onze KBO-afdeling bestaat 
deze maand alweer 64 jaar! 
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De activiteitencommissie gaat zich deze maand voorbereiden op de 
organisatie van een nieuw programma voor onze dagtochten. De 
Commissie E&O staat garant voor de invulling van een drietal 
zomeractiviteiten. Ook hiervan kunt u mededelingen tegemoet zien 
in onze komende Nieuwsbrieven. 
 
Tot slot wil ik onze leden wijzen op een presentatie van onze 
nieuwe website welke sinds 8 januari jl. operationeel is. De 
redactiecommissie organiseert deze infomiddag op dinsdag 10 
maart a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur in het LEV-gebouw aan het 
St. Jozefplein 4 alhier voor personen die het prettig vinden om 
wegwijs gemaakt te worden in een dergelijke digitale omgeving. In 
deze Nieuwsbrief leest u meer hierover.   
 
Indien u gaat feesten met carnaval wens ik u allen al vast gezellige 
carnavaleske dagen toe ! 
 
 
 
 
 

Nieuwe leden 

 

 
 

mevr. J.T. Wouters 

dhr. F.S.M. Linnenbank 

dhr. P.M.G. van der Heijden 

dhr. J.J. Michels 

 
We hopen dat u zich snel thuis zult voelen en wensen u veel 
plezier en voldoening met de diverse activiteiten die de KBO 
Geldrop u biedt. 
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Contact met het bestuur 

 
Inloopochtend 
Voor contact met het bestuur bent u welkom op vrijdagochtend van 
9.30 tot 11.00 uur in het LEV-gebouw aan het St. Jozefplein 4 in 
Geldrop. U kunt ook bellen met telefoonnummer 040 285 72 99. 
 
Uiteraard kunt u altijd telefonisch contact opnemen met één van de 
bestuursleden. De telefoonnummers vindt u op de laatste bladzijde 
in deze Nieuwsbrief. 
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Activiteiten in februari 2020 

 

vaste activiteiten, februari 2020 

 
Zwemmen 
Het zwemmen voor ouderen is op donderdag van 10.45 – 13.00 uur 
in het LACO zwembad Geldrop, Zwembadweg 13, Geldrop. 
Het tarief voor de KBO leden is € 4,50. 
 
Samen uit eten 
Op maandag 17 februari  vindt het samen uit eten plaats in 
restaurant SMAEK, Nieuwendijk 17, Geldrop. Het 3-gangen menu 
bestaat uit: soep – vlees – dessert. De kosten zijn € 18,50 excl. 
drankjes. Aanvang van het diner is om 17.30 uur. 
 
Niet-vaste deelnemers aanmelden en vaste deelnemers afmelden 
vóór dinsdag 11 februari bij Willy Copal, tel. 040 285 40 40. 
 
Leeskring 
De leeskring is op dinsdag 3 maart in zaal 2 van het 
LEV gebouw, St. Jozefplein 4, Geldrop. De start is om 14.00 uur. 
Besproken wordt: “De dochter van Crusoe” van Jane Gardam 
 
 

eenmalige activiteiten, februari 2020 

 
‘Geldrop nu en in ’t textielverleden’, door Andre Josiassen 
Deze lezing vindt plaats op dinsdagmiddag 11 februari 2020 
in het Weverijmuseum, Molenstraat 21 in Geldrop. Zie voor meer 
informatie blz. 7 van deze Nieuwsbrief. 
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Algemene ledenvergadering, 2 april 2020 

 

 

 
Algemene ledenvergadering  
donderdag 2 april 2020 

 
Het bestuur van KBO-Geldrop nodigt u uit voor de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) op donderdag 2 april 2020. 
Het bestuur legt tijdens deze vergadering verantwoording af over 
het in 2019 gevoerde beleid. 
 
Na het officiële gedeelte kunt u genieten van een muzikaal 
programma verzorgt door trio ‘Houdoe’. Zij brengen zang en muziek 
met Brabantse en Hollandse liedjes. 
Tijdens dit muzikale programma voorzien de vrijwilligers, onder 
leiding van de activiteitencommissie, u van een lekker borreltje of 
drankje en hapjes. De ALV wordt zo afgesloten in een gezellige 
middag. 
 
Het programma is als volgt: 
 
13.30 uur zaal open 
14.00 uur opening van de middag door de voorzitter. 
14.05 uur start officiële deel  
14.45 uur PAUZE 
15.00 uur eerste deel programma trio ‘Houdoe’ 
15.45 uur PAUZE 
16.00 uur tweede deel programma trio ‘Houdoe’ 
16.45 uur einde van de middag 
 
De vergadering wordt gehouden in Gemeenschapshuis 
Zesgehuchten, Papenvoort 1 in Geldrop (tegenover de Maria- en 
Brigidakerk). 
 
Komt u met een taxibusje neem dan het telefoonnummer mee 
zodat er gebeld kan worden als het programma uitloopt. 
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Mededelingen 

 
Presentatie nieuwe website KBO Geldrop 
 
Adres: www.kbogeldrop.nl 

 
Op 8 januari 2020 is de oude website van KBO Geldrop uit de lucht 
gehaald en de nieuwe website gelanceerd. 
U kunt op deze website actuele informatie vinden die voor u van 
belang kan zijn. 
 
Het bestuur nodigt u uit voor een presentatie, uitleg over hoe u de 
website kunt gebruiken en waar u op de website informatie kunt 
vinden. 
Gegevens presentatie 
datum:  10 maart 2020 
tijdstip:  14.00 – 16.00 uur 
plaats:   het LEV-gebouw lokaal 2, St. Jozefplein 4 in Geldrop 
 
Indien u deze demonstratie bij wil wonen, graag een mailtje naar: 
miekevanmeijl@gmail.com 

 
 

KBO Geldrop is op zoek naar nieuwe 
(bestuurs)leden 
 

Het bestuur van KBO Geldrop is op zoek naar leden voor de 
volgende taken / functies: 
 
1. Secretaris voor dagelijks en algemeen bestuur. 

2. Coördinator activiteitencommissie.  

3. Notulist voor de groep wijkcontactpersonen. 

Heeft u tijd en zin om het bestuur te ondersteunen in haar taken? 
 
Een uitgebreide beschrijving vindt u op de website 
www.kbogeldrop.nl op de homepage in het menu ‘nieuws’. 

http://www.kbogeldrop.nl/
mailto:miekevanmeijl@gmail.com
http://www.kbogeldrop.nl/
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Lezing: Geldrop nu en in ‘t textielverleden 

 
 
 ‘Geldrop nu en in ’t textielverleden’ 
 
  Lezing door Andre Josiassen 
 
 
Tijdens deze lezing wordt, met behulp 

van een moderne diapresentatie, rondgewandeld door Geldrop. 
 
Er wordt aandacht besteed aan de aanleg van de Mierloseweg 
waardoor het protestantse kerkje moest wijken. De opkomst en 
neergang van de weverij-industrie, de verdwenen 
fabriekscomplexen en de monumenten die hiervan nog aanwezig 
zijn in het centrum, op en rond de Heuvel, komen met oude foto’s 
uitgebreid aan bod.  
 
Buiten het directe centrum worden foto’s vertoond van het 
voormalige complex van het St. Anna ziekenhuis, met 
huishoudschool en lagere school, van het oude stationsgebouw 
met daartegenover het fraaie stationskoffiehuis en van de 
Stationsstraat met een tweetal scholen, een klooster en diverse 
fraaie fabrikantenwoningen. 
 
Gegevens 
datum:  dinsdagmiddag 11 februari 2020 
tijdstip:  14.00 – 16.00 uur (lezing 2 x 45 minuten met pauze) 
plaats:   Weverijmuseum, Molenstraat 21 in Geldrop 
 
Kosten: € 2,00 p.p. voor koffie of thee 
 
Wil je deze inspirerende voordracht bijwonen? 
Aanmelden bij Ria de Vries 040 285 51 91 of 
via: mvries@onsbrabantnet.nl 
 
 

mailto:mvries@onsbrabantnet.nl
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Bezoek Kröller-Müller Museum in Otterlo, 13 maart 2020 

 
Dagtocht met de ‘Museum Plus Bus’ naar het 
Kröller- Müller Museum in Otterlo, 
vrijdag 13 maart 2020 
 

De ‘Museum Plus Bus’ rijdt voor groepen senioren die door hun 
leeftijd of conditie geen museumbezoek meer kunnen afleggen. De 
minimum leeftijd voor deelname bedraagt 70 jaar. 
Rolstoelgebruikers dienen zelf voor een begeleider te zorgen, deze 
hoeven niet aan bovengenoemde criteria te voldoen. 
 
De BankGiro Loterij maakt de ‘Museum Plus Bus’ financieel 
mogelijk en stelt de ‘Museum Plus Bus’ in staat om het 
arrangement (busreis, entree, koffie/thee en rondleiding) gratis aan 
te bieden. Wel bent u verplicht om deel te nemen aan het speciaal 
‘Museum Plus Bus lunch-arrangement’ ad €15,-- per persoon. 
Dit is inclusief iets lekkers bij de koffie bij aankomst.  
 
Overige Informatie 
- Onder in het laadruim kunnen maximaal 13 opvouwbare 

hulpmiddelen (rollators en rolstoelen). Er kan één vaste rolstoel 
of één elektrische rolstoel boven in de bus worden geplaatst.  

- Scootmobielen mogen niet in de bus.  
- In de bus mogen zelf meegebrachte etenswaren genuttigd 

worden, in het museum mag dit niet.  
- In het museum zijn rolstoelen en rollators te leen. Deze zijn 

gratis maar niet te reserveren.  
 
Verzamelen om 8.45 uur bij opstapplaats 
Maison St. Cyr, Wethouder v.d. Eijndenstraat 1, 5665 SK Geldrop 
Het vervoer naar St. Cyr en terug naar huis (aankomst ca. 17.00 
uur) gelieve u zelf te regelen. Indien dit niet mogelijk is, dit graag bij 
aanmelding doorgeven.  
 
Aanmelden kan tot 21 februari 2020 bij:  
Ria de Vries 040 285 51 91, e-mail: mvries@onsbrabantnet.nl  
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Bus- bedevaartreis naar Scherpenheuvel, 19 mei 2020 

 
 
Bus- bedevaartreis naar Scherpenheuvel, 

19 mei 2020 
 
 

Op19 mei 2020 vindt de eerste busreis in 2020 plaats. Zoals 
gebruikelijk is dit een bedevaartreis. Dit jaar is gekozen voor de 
basiliek in Scherpenheuvel. 
 
De muzikale ondersteuning van de dienst in de basiliek wordt 
verzorgd door MarieChristien. Tijdens het middagprogramma 
verzorgt zij een middagshow bij de Kaasboerin in Postel. 
 
Het programma is als volgt: 
08.00 uur: vertrek Geldrop 
09.30 uur: koffie of thee met appelgebak bij de 

Kaasboerin in Postel 
11.00 uur: gezongen dienst in de Basiliek te Scherpenheuvel 
12.30 uur: koffietafel met kroket bij de Ram in Scherpenheuvel 
15.30 uur: optreden MarieChristien bij de Kaasboerin in Postel 
17.30 uur: drie gangen diner bij de Kaasboerin in Postel 
 
De kosten voor deze reis bedragen € 65,00. In de prijs is 
inbegrepen: 
- het vervoer per bus; 
- koffie met appelgebak; 
- lunch, koffietafel met kroket; 
- diner. 

 
U kunt zich aanmelden voor deze reis bij: 
tot 1 april 2020: Coby Hendrikx, tel. 06 48 47 92 80. 
vanaf 1 april 2020: Hettie van der Heijden, tel. 040 285 61 46. 
 
Heeft u een speciaal dieet (suiker- zout of anderszins) wilt u dat 
dan aangeven bij de aanmelding. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
 
 
Tandzorg-advies op woensdag in februari 
 
 

 
In februari 2020 is het mogelijk om op woensdagmiddag te bellen 
met Peter de Goede, tandarts met als speciaal aandachtsgebied 
'ouderen'. Hij maakt zich hard voor betere mondzorg voor ouderen, 
vooral mensen met dementie. 
 
In ledenmagazine Ons van januari staat een artikel hierover. Peter 
staat op woensdagmiddag mensen te woord die vragen hebben 
over hun mondverzorging en gebit. U kunt uiteraard ook bellen over 
uw ouders of naasten. 
 
De helft van de 1,2 miljoen Nederlandse ouderen gaat niet (meer) 
naar de tandarts. Onder andere door fysieke beperkingen. Bij 
mensen met dementie spelen nog extra problemen. ‘De 
mondhygiëne neemt af. Poetsen wordt vergeten of gebeurt minder 
grondig. Ondertussen neemt de suikerbehoefte toe, en dus het 
snoepgedrag’, aldus de Goede. Deze groep ouderen slaat het 
tandartsbezoek liever over. ‘Ze denken dat een behandeling pijn 
doet, of dat het tandvlees gaat bloeden. Ook begrijpen ze vaak niet 
wat de bedoeling is.’ 
 
Leden kunnen bellen op: 
- woensdagmiddagen in februari; 
- tussen 13.30 uur en 14.30 uur; 
- telefoonnummer: 073 303 64 44 

 
Zij krijgen dan rechtstreeks Peter de Goede aan de lijn. 
 
Uit: Ons Actueel januari 2020, week 2 (nieuwsbrief KBO Brabant) 
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Koepel Gepensioneerden 

Nederland kent sinds begin van dit jaar één nationale organisatie 
voor gepensioneerden: de Koepel Gepensioneerden. Per 1 januari 
2020 zijn ruim 150 seniorenorganisaties opgegaan in de Koepel 
Gepensioneerden. De seniorenorganisaties maken zich zo klaar 
voor de door minister Koolmees, sociale partners en SER beloofde 
toenemende betrokkenheid (aanwezigheid aan tafels) van de 
seniorenorganisaties. 

De Koepel is met de aansluiting van grote partijen als KBO-Brabant 
en FASv de grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de 
belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen 
pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. 

Op de website van KBO-Brabant vindt u hierover meer informatie 
zoals: 

- Een artikel ‘Ouderen bundelen krachten voor een betere lobby’ 
gepubliceerd op de website van de Koepel; bron: Pensioen Pro 
02-01-2020. 

- Het persbericht dat de Koepel Gepensioneerden stuurde aan 
de media. 

- Het artikel van de hand van de voorzitters van Koepel 
Gepensioneerden dat is gepubliceerd. 

De website van KBO Brabant vindt u op: www.kbobrabant.nl 

 

http://www.kbobrabant.nl/
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Colofon 

 

Bestuur 
Hans Gruintjes 
voorzitter 

telefoon: 040 285 03 79 
e-mail: J.Gruintjes@upcmail.nl 

Coby Hendrikx - van Eijk 
secretaris 

telefoon: 040 280 24 86 
e-mail: secr.kbo.geldrop@onsmail.nl 

Leo Martens 
penningmeester 

telefoon: 040 285 44 32 
e-mail: kbo.geldrop.penn@gmail.com 

Frits van Duijnhoven 
Maria Vorstenbosch - de Laat 
Jan Joosten 
Hettie van der Heijden 

 

 

Contactpersonen commissies en (werk)groepen 

Maria Vorstenbosch - de Laat  activiteitencommissie 
telefoon: 06 41 57 38 89 

Ria de Vries commissie Educatie en Ontmoeting 
telefoon: 040 285 51 91 

Maria Vorstenbosch - de Laat wijkcontactpersonen 
telefoon: 06 41 57 38 89 

Henriëtte Meeuwis,  
 

clientondersteuning 
telefoon: 06 139 463 83 

 

Afgevaardigden bestuur Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 
Coby Hendrikx - van Eijk secretaris 
Jan Joosten afgevaardigde namens KBO Geldrop 

 

Postadres: 
Telefoon: 
E-mail: 
 
Ledenadministratie: 
Rekeningnummer: 
 
Redactieadres, E-mail: 

Eeuwselstraat 33, 5662 EA Geldrop 
040 280 24 86 
secr.kbo.geldrop@onsmail.nl 
 
kbo.geldrop.penn@gmail.com 
NL88 RABO 0115 9203 58 
 
secr.kbo.geldrop@onsmail.nl, t.a.v. 
redactie 
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